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ACTA

da

Reuniao de negocia^ao com o

Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional

Acta n.e 30

Aos 14 dias do mes de Outubro de 2010, pelas lOhOO, compareceram no Salao Nobre do
Ministerio da Justifa os Senhores Presidente da Direcgao, Secretario-Geral e 1.^ Vogal do
Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional (SICGP), bem como, em representagao

do Senhor Ministro da Justiga (MJ), os Senhores Secretario de Estado da Justiga e da

Modernizafao Judiciaria (SEJMJ) e as Senhoras Adjuntas dos Gabinetes dos Senhores MJ e

SEJMJ, a fim de se proceder a reuniao de negocia^ao, nos termos da Lei n.s 23/98, de 26 de

Maio:

^ a) Do projecto de Decreto-Lei que extingue o subsistema de saude dos services socials do

Ministerio da Justifa (SSMJ), transferindo-o para a ADSE;

b) Das normas da Proposta de Lei do Orfamento do Estado para 2011 (PLOE/2011) com
particular relevancia em materia remuneratoria.

A reuniao iniciou-se pelas 10h35 com a discussao do primeiro projecto, tendo o Senhor SEJMJ

esclarecido que foi aprovado em Conselho de Ministros na generalidade a fim de permitir a

respectiva negociafao. Salientou ainda que a ADSE dispoe de uma rede nacional mais

abrangente do que a actual rede dos servigos socials do Ministerio da Justiga. Tendo o SICGP

questionado se iria haver alguma negocia^ao das tabelas com as cli'nicas convencionadas com
a ADSE, Senhor SEJMJ esclareceu que a negocia^ao das tabelas e da competencia do

Ministerio das Finangas e da Administrafao Publica (MFAP) e que as mesmas serao discutidas

no quadro da reestrutura?ao da ADSE que esta a ser promovida pelo MFAP. Salientou contudo

que Senhor MJ nao deixara de ter em considera^ao as preocupa?6es dos trabalhadores do

Ministerio da Justiga e tera urn papel importante no acompanhamento da negociafao das

mesmas. Destacou ainda que a nova versao reforfara o princfpio da continuidade dos

tratamentos.

SICGP destacou a importancia de se manter a assistencia clfnica, em particular em situagao

de doenfa cronica ou do foro psiquiatrico, o que o Senhor SEJMJ confirmou estar

salvaguardado, atenta a preocupa?ao de nao haver interrup^oes nos tratamentos.

Relativamente a fusao da Direcgao-Geral dos Servigos Prisionais com a Direc?ao-Geral da

Reinsergao Social, o SICGP alertou para a gradual perda de autoridade por parte do corpo de

guardas e para os crescentes casos de agressoes fisicas e verbals a guardas prisionais, que tem
ocorrido diariamente, para o que tem contribuido o facto de o sistema ter passado a ser gerido

com a nova lei de execugao de penas numa perspectiva de reinser^ao social, pelo que em caso

de agressao o recluso ja nao pede desculpa ao guarda, mas ao chefe de guardas ou ao director

- e ja nao ao guarda prisional. O chefe de guardas deveria poder tambem, no desempenho das

suas fun^oes, vetar a ordem do director de dispensa de algemas quando o guarda prisional o

recomende, pois e este que convive diariamente com o recluso e se apercebe da realidade.

SICGP alertou tambem para o risco de se balizar o mundo prisional numa base de mera

reinsergao social e de nao se aproveitar o actual processo de fusao para atribuir mais

competencias e reforfar a posifao dos guardas prisionais dentro das carreiras, sobretudo por

que quem conhece o recluso por conviver diariamente com ele nao e o funcionario da



reinserfao social mas sim o guarda prisional, que convive com ele durante anos, 24 horas por

dia. Ora, o guarda prisional nunca e ouvido apesar de, na pratica, a sua missao coincidir com a

do funcionario da reinser^ao social: o mundo prisional e uma realidade muito complexa, os

reclusos desabafam com os guardas prisionais, que consideram o seu ombro amigo. E nestes

aspectos que, tudo combinado, o SICGP entende que os guardas prisionais se encontram
subaproveitados na dinamica da reinser^ao social.

Encerrada a negociagao nos termos e para os efeitos da Lei n.^ 23/98, de 26 de Maio, do
projecto de diploma de transferencia do subsistema de saude para a ADSE, procedeu-se de
seguida a discussao das normas da PLOE/2011 com particular relevancia em materia

remuneratoria, tendo o SICGP enunciado algumas das preocupafoes que afectam o corpo dos

guardas prisionais, em particular no que se refere (/) ao provimento em falta, na sequencia de
concurso ja concluido; (//) ao nao funcionamento do sistema de classificafoes e de antiguidade;

(Hi) as promogoes em falta, entre outras.

Por ultimo, foi acordada a realizagao de uma reuniao no dia 22 de Outubro de 2010, peias

IShOO, visando a conclusao da discussao das disposigoes da PLOE/2011 com incidencia

remuneratoria.

OSenhorSEJMJdeu porfindaa reuniao pelas llh40.

Feito, rubricado e assinado em duplicado, destinando-se um exemplar a cada um dos

signatarios.

Em 14 de Outubro de 2010,

Peio Sindicato Independente do Pelo Ministerio da Justiga,

Corpo da Guarda Prisional, O Secretario de Estado da Justi?a e da

O Presidente da Direc?ao, Modernizagao Judiciaria,

Julio Dinis Guedes Rebelo Jose Magalhaes


